
Informatiebulletin
voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Officiële Bekendmakingen - week 21 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
16 mei 2017, Het Sas 14, 5131 RC 
plaatsen tijdelijke koeling
16 mei 2017, Den Brabander, kavel 44, 
wijzigingen gevel en het oprichten erker op kavel 44 
in plan ‘Den Brabander’ 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
17 mei 2017, Eikenlaan 12, 5131 HB
intern verbouwen woning 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
16 mei 2017, Florijnstraat 8, 4861 BW
splitsen bedrijfspand 
17 mei 2017, Cauwelaerseweg 14B, 4858 AC
aanleggen zwembad
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit. 

Volledige meldingen 
17 mei 2017, Het Sas 14, 5131 RC
slopen bedrijfsgebouw
18 mei 2017, Oude Rielseweg 10, 5131 NR
slopen 2 stallen

Melding akkoord 
15 mei 2017, Galderseweg 5, 4855 AD
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Bekendmaking 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van degemeente 
Alphen-Chaam hebben besloten, gelet op artikelen 
2.1 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht, op 16 mei een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het plaatsen van sleufsilo’s op het 
adres Schuttershoefweg 3 in Chaam.

De ontwerp-vergunning is verleend voor de activi-
teit:
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke orde-

ning

Omgevingsvergunning ligt ter inzage
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stuk-
ken, liggen van 23 mei 2017 tot en met 3 juli 2017 
ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam, 
Willibrordplein 1 in Alphen. De omgevingsvergun-
ning en de bijbehorende stukken zijn op afspraak 
tijdens de openingsuren in te zien. U kunt van de 
bovengenoemde periode beroep tegen de verleen-
de omgevingsvergunning instellen. U stuurt uw be-
roepschrift naar Rechtbank-Zeeland-West-Brabant, 
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, Breda .

• Gemeentehuis Tweede Pinksterdag 
gesloten

Op maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag, is het ge-
meentehuis gesloten.
Dinsdag 6 juni kunt u vanaf 09.00 uur op afspraak 
weer in het gemeentehuis terecht. U kunt een af-
spraak maken via www.alphen-chaam.nl of via te-
lefoonnummer 14 013.

• E-rijders opgelet!
Komt u regelmatig in het centrum van Alphen of 
Chaam, Cultureel Centrum de Heuvel in Alphen, De 
Leeuwerik in Galder of het 
SKAC-gebouw in Chaam? 
En rijdt u een elektrische 
auto? En wilt u die daar 
kunnen opladen?! Dan zijn 
wij op zoek naar u! 

Wilt u hierover meer we-
ten? Bel of mail naar de 
gemeente via telefoon-
nummer 14 013 of info@
alphen-chaam.nl.

COLOFON
Gemeentekantoor
Postadres:  Postbus 3, 5130 AA  ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet:  www.alphen-chaam.nl
E-mail : info@alphen-chaam.nl

Gemeente Alphen-Chaam werkt op afspraak
Voor alle persoonlijke contacten moet een af-
spraak gemaakt worden. Dat kan digitaal via 
www.alphen-chaam.nl of telefonisch (14 013).

Openingstijden zijn: 
Maandag van 09.00 tot 19.30 uur;
Dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur;
Op vrijdag is het gemeentekantoor gesloten, 
maar wel telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur.

Overige informatie op: www.alphen-chaam.nl

• Bestrijding luizen en 
eikenprocessierupsen 

Een  gecertificeerd bedrijf heeft in onze gemeente 
deze maand  luizen en eikenprocessierupsen in bo-
men  bestreden. Hiervoor heeft het bedrijf biologi-
sche bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Vooraf is bepaald op welke bomen behandeld zou-
den worden.

Overlast?
Ondervindt u overlast van de eikenprocessierups, 
meld dit dan bij de gemeente via 14 013.
Wij kijken dan wat wij voor u kunnen doen.

Eikenprocessierups

• Kent u iemand die een lintje 
verdient?

De lintjesregen is weer voorbij. In de gemeente 
Alphen-Chaam zijn op donderdag 27 april j.l. me-
vrouw Pien Storm van Leeuwen en mevrouw Riet 
van den Broek-Van den Ouweland onderscheiden. 
Toch weten we zeker dat er nog meer mensen zijn 
die een ‘lintje’ verdienen. Kent u ze? Kom dan nu in 
actie en meld ze aan!

Ieder jaar krijgen veel Nederlanders rond Konings-
dag een ‘lintje’. Dat gebeurt ook weer in 2018. Maar 
daarvoor moet de burgemeester de aanvragen al op 
1 juli 2017 binnen hebben! U kunt als organisatie of 
als privépersoon (ondersteund door een organisa-
tie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wie kandidaten voor de lintjesregen 2018 wil 
aanmelden, kan het beste eerst bellen met Elly 
Meeuwsen van het Cluster Communicatie, tele-
foonnummer 088-3821430 (maandag, dinsdag, 
woensdag-of vrijdagochtend) of mailen naar elly-
meeuwsen@abg.nl. Zij is bij de gemeente belast 
met deze aanvragen en kan u vertellen wat er al-
lemaal bij komt kijken. 
Wilt u vooraf wat meer informatie over aanvraagpro-
cedure, voorwaarden, beoordeling van de aanvraag 
en afwikkeling, ga dan naar www.alphen-chaam.
nl/onderscheiding

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl

• Gemeente Alphen-Chaam  
20 jaar

Dit jaar bestaat onze gemeente 20 jaar. Graag 
willen we stilstaan bij twee decennia gemeente 
Alphen-Chaam. We roepen alle inwoners uit 
onze gemeente op om zich te melden als het 
getal 20 dit jaar iets extra’s voor u betekent; 
bent u misschien 20 jaar getrouwd, word je in 
2017 20 jaar, doe je ergens voor de 20e keer aan 
mee; dat soort dingen. Kortom: heeft het getal 
20 voor u een bijzondere betekenis, dan zouden 
we dat graag van u willen vernemen. U kunt zich 
melden via ellymeeuwsen@abg.nl. We vragen u 
wel een korte motivatie en onderbouwing toe te 
voegen. We maken vervolgens een 
selectie uit de inzendingen en in 
juni benaderen we 20 mensen. 
Waarvoor? Dat blijft nog even een 
verrassing.

• Nieuwe gemeentegids  
Alphen-Chaam verspreid

De nieuwe gemeentegids van Alphen-Chaam is/
wordt huis aan huis verspreid. Helaas gaat er 
soms wel eens iets mis met de bezorging. 

Mocht u de gids nog 
niet ontvangen heb-
ben, dan kunt u er 
een ophalen bij de 
receptie van het ge-
meentekantoor aan 
het Willibrordplein 
1 in Alphen, bij het 
Skac-gebouw aan de 
Gilzeweg 12 in Chaam 
of De Leeuwerik aan 
de Sint Jacobsstraat 
in Galder.

• Heb jij de BuitenBeter app  
al gedownload? 

Met deze gratis app kun je problemen in de bui-
tenruimte melden meteen op de plek én het mo-
ment dat je het signaleert. Stuur een foto mee, 
zodat direct duidelijk is wat er aan de hand is. 
Download de app via www.buitenbeter.nl of via 
de appstore. 

Bestrijding  luizen en eikenprocessierupsen  
Een  gecertificeerd bedrijf heeft in onze gemeente deze maand  luizen en eikenprocessierupsen in 
bomen  bestreden. Hiervoor heeft het bedrijf biologische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Vooraf is bepaald op welke bomen behandeld zouden worden. 
 
Overlast? 
Ondervindt u overlast van de eikenprocessierups, meld dit dan bij de gemeente via 14 013. 
Wij kijken dan wat wij voor u kunnen doen. 
 
 

 
Eikenprocessierups 

E-rijders opgelet! 
 
Komt u regelmatig in het centrum van Alphen of Chaam, Cultureel Centrum de Heuvel in Alphen, De 
Leeuwerik in Galder of het SKAC-gebouw in Chaam? En rijdt u een elektrische auto? En wilt u die daar 
kunnen opladen?! Dan zijn wij op zoek naar u!  
 
Wilt u hierover meer weten? Bel of mail naar de gemeente via telefoonnummer 14 013 of 
info@alphen-chaam.nl. 
 

 
 


